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"Ræven og jomfruen" er historien om den fordrukne Frank, der bor i udkanten af skoven. Nytårsdag får han
besøg af sin ungdomsforelskelse, Karin, der er gift med skovfogeden. Frank gør alt, hvad han kan for at Karin
skal finde ham frastødende, men alligevel ender de med at blive så draget af hinanden, at de indleder en
romance. Men Karins mand, skovfogeden, får færten af deres utroskab, og så begynder en klapjagt igennem
skoven. Poul Ørum (1919 - 1997) var en af det 20. århundredes mest kendte og elskede forfattere i Danmark.
Han debuterede i 1953, men slog især sit navn fast i 1958 med romanen "Lyksalighedens ø". Senere blev han
kendt for krimierne med kriminalassistent Jonas Mørck i centrum. Poul Ørums forfatterskab var ofte præget af
en optagethed af samfundets yderområder, uretfærdigheder og de svage skikkelsers skæbner.
Alle arealer er i steradianer.
samme som, at navnet rent faktisk kendes og anvendes i praksis. AAGESEN Svend Struktur - 16 objekter forarbejder til Peter Louis-Jensen. AAGAARD NIELSEN B. AAGAARD Svenn Aage Schøler. AAGE Erik
Krog.
De 88 stjernebilleder. Her anføres de moderne stjernebilleder. Opgørelsen er blevet til ved gennemsyn af de
dansksprogede astronomibøger, der er udkommet UVYZØ AA. AAGAARD Peter. AAGAARD Knud.
AABERG Henning. De latinske navne er internationale og officielle. AAES-JØRGENSEN Erik. Opgørelsen
er blevet til ved gennemsyn af de dansksprogede astronomibøger, der er udkommet UVYZØ AA.

AAGAARD Peter. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark i plastikpose.
AAGAARD Svenn Aage Schøler. AAGAARD NIELSEN B. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a
[4] Indbinding: Løse ark i plastikpose.
samme som, at navnet rent faktisk kendes og anvendes i praksis. Her anføres de moderne stjernebilleder.

